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Ljubljana 7.4.2017 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
Predmet : Odpoklic napajalnikov za Zebrine namizne tiskalnike 
------------------------------------------------------------------------------ 
 

Spoštovani, 

 

obveščamo vas o prostovoljnem odpoklicu napajalnikov , ki so bili kupljeni skupaj z Zebra tiskalnikom ali 

samostojno, kot rezervni del, za sledeče modele  tiskalnikov Zebra: serija G – GK420D/T, GX420D/T, 

GX430D/T; serija GT - GT800, GT810, GT820, GT830; ZP455; HC100; serija P1XX - P100, P110, P120; 

in ZXP3, zaradi možnosti nepravilne mešanice fosforjeve spojine uporabljene v negorljivi smoli pri 

konektorjih napajalnikov. V primeru visoke vlage in dolgotrajne uporabe, lahko pride v napajalni enoti 

do pregrevanja in posledično vžiga.  

 

Prosimo, preverite naslednje: 

 

1. Ali je bil kateri od zgoraj navedenih tiskalnikov kupljen med 1.7.2010 in 30.6.2012.  

2. Poglejte na spodnjo stran napajalnika, kjer je na spodnji nalepki navedena datumska koda (D/C). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. Preverite datumsko kodo (D/C). Če je ta med 1039xx in 1052xx ali med 1101xx in 1152xx, vaš 

napajalnik spada v potencialno problematično skupino. 

 

Za zamenjavo lahko kontaktirate nas ali kar proizvajalca Zebra direktno, preko internetnega naslova 

www.zebra.com/power-supply-recall.  

 

https://www.zebra.com/gb/en/power-supply-recall.html
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Pripravljene imejte naslednje podatke: 

 

- naziv podjetja in kontaktne informacije, 

- naslov, 

- serijsko številko tiskalnika, 

- kodo napajalnika (D/C). 

Proizvajalec Zebra pri zamenjavah zahteva tudi dokaz o uničenju odpoklicane naprave. To storite tako, da 

napajalnik izklopite iz električnega omrežja, shranite priključni kabel, ki ga boste potrebovali pri novem 

napajalniku in prerežete dovodni kabel (primer spodaj na sliki). Proces poslikajte s spodnje strani, da se 

vidi etiketo napajalnika. Sliko pošljite preko e-maila na naslov PSUrecall@zebra.com s subjektom – »PSU 

recall Proof of Destruction« 

 

 

E-mail naj vsebuje še: 

- kode (D/C) in količino kritičnih napajalnikov, 

- naziv podjetja, 

- lokacijo (naslov), kjer so bili napajalniki uporabljani, 

- kontaktne informacije (opcijsko), 

- reciklirajte napajalnik (-e) v skladu z lokalnimi regulativami. 

 

Lep pozdrav, 

LEOSS 

 

mailto:PSUrecall@zebra.com

